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Rode vlag, gele vlag of lekker zwemmen? 
Wie naar zee wil gaan voor een frisse duik, doet er goed aan even de vlag te checken. Het 
is zuur om eenmaal aangekomen bij het strand de rode vlag te zien wapperen. Dan kan het 
zwemfeest niet doorgaan, de omstandigheden zijn te gevaarlijk om te kunnen zwemmen. 

Voorkom teleurstellingen en check voor vertrek de conditi es op het strand. Je kunt bijvoorbeeld 
de app van de reddingsbrigade Egmond downloaden. oek in de app-store op Lifeguard Egmond 
of Egmondse Reddingsbrigade. 
Met deze app is snel te zien of het veilig is om te zwemmen. De informati e op de app is actueel 
weergegeven. Een alternati ef is om de webcam van www.bergenaanzee.com te bekijken om 
realti me te zien of de reddingsbrigade een vlag hee   gehesen. 

De verschillende vlaggen op een rijtje

De gele vlag: Het is gevaarlijk om te baden of te zwemmen. Meestal hee   dit te 
maken met het weer. Drijvende voorwerpen zijn verboden.

De rode vlag: Het is verboden te baden of te zwemmen.

De vraagtekenvlag: Er is een kind gevonden.

Voor honden (en hun baasjes) gaat er niets 
boven lekker uitwaaien aan het strand. In de 
zomer zijn de mogelijkheden beperkt. Maar 
wat zijn de regels? 

Het strand is van ons allemaal, dus wat u er ook 
doet, u moet een ander nooit in de weg zitt en. 
Daarom mag uw hond ’s zomers op alle stranden 
alleen voor 10 uur en na 19 uur loslopen. Hebt u 
uw  hond aan de lijn, dan mag hij of zij overdag 
tussen 10 en 19 uur lekker mee op het acti vitei-
tenstrand. p de overige stranden zijn honden 
niet welkom op deze uren: zo voorkomt u  dat 
uw hond tussen de zonnebadende badgasten 
door draa  . 

Opruimen, ieders plicht
p het strand wordt er hetzelfde van u verwacht 

als in de rest van de gemeente: u ruimt de 
poep van uw eigen hond op. Belangrijk, want zo 
blij   het leuk voor iedereen, ook voor de kinderen die op het strand spelen en mensen die op 
blote voeten lopen. pruimen is gemakkelijk, met de speciale zakjes die bij de strandopgangen 
worden aangeboden. f anders met een boterhamzakje of een zelf aangescha   e emplaar. Het 
is een kwesti e van gezond verstand maar het is ook verplicht. De gemeente handhaa   erop. 
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
p deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
 kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 

aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
250719 Geesterweg 1 a in Akersloot 
 Het verbouwen van een hotel (WAB 1901295)
280719 H. Roland Holststraat 16 in Castricum 
 Het plaatsen van twee dakkapellen  (WAB 1901302)
290719 Wagnerlaan 15 in Akersloot 
 Het veranderen van een plat dak in een puntdak (garage) (WAB 1901306)
300719 Zeeweg 10 in Castricum 
 Het veranderen van de dakbedekking (WAB 1901308)
010218 Watertorenpad 2 in Castricum 
 Het verbouwen van de watertoren en het wijzigen van het gebruik (WAB 01315)
050819 tarti nger eg  in kers oot 
 Het vergroten van de bestaande woning en de bouw van een bijgebouw op het  
 achtererf (WAB 1901334)
 070819 Geversweg 3 a in Castricum 
 Het aanbrengen van e tra erfverharding (legalisati e) (WAB 1901339)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld

 kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.

ngetrokken  enri  e o and o ststraat  in astri u  
Het plaatsen van twee dakkapellen (WAB 1901302)
Buiten e ande ing  asker eidijk se ti e  in kers oot 
Het plaatsen van een afrastering voor vee (WAB 1900914)
Buiten behandeling: Geversweg 3a in Castricum 
Het plaatsen van lichtmasten en het aanbrengen van erfverharding in Castricum 
(WAB 1901040)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met ma imaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres 
300719 i er eg  in astri u
 Het plaatsen van een nieuwe mestbak  (WAB 1901067)
080819 Schulpvaart in Castricum
 Het plaatsen van een wandelbrug over de Schulpvaart (WAB 1901067)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres 
290719 astanje aan  in astri u
 Het veranderen en vergroten van de woning (legalisati e) (WAB 1900725)
010819 Stetweg 3 in Castricum
 Het gebruik naar wonen en het verwijderen van een draagmuur (WAB 1901173)
020819 ert eit er aan  ka e   in astri u   
 Het wijzigen van de gevels (WAB 1901085)
190719 Dorpsstraat 68 in Castricum.
 Het bouwen van een vrijstaande woning (WAB 1901015) 
020819 orenstraat  en a in astri u  
 Het verbouwen van een winkelpand  (WAB 1900881)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschri   indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Omgevingsvergunning 
Bes uit o ge ings ergunning oor et oon uis op et per ee  erk eg  in i en

Burgemeester en wethouders van gemeente Castricum maken bekend dat de 
omgevingsvergunning voor de nieuw te bouwen woning op het perceel Kerkweg 48 in 
Limmen is verleend bij besluit van 25 juli 2019. 

Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 augustus 
2019 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen 
op www.castricum.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-ID: L.IMR .0383.

VL19Kerkweg48-VS01.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd, een beroepschri   indienen bij de Rechtbank oord-Holland, Sector Bestuursrecht 
(Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschri   is gri   erecht 
verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschri   niet opgeschort. 
Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank oord-Holland, 
Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem); voorwaarde is dat tevens een 
beroepschri   is ingediend. Voor de behandeling van een verzoek is gri   erecht verschuldigd.

Burgemeester en wethouders van gemeente Castricum,
14 augustus 2019

Na 19 uur mag Hero los lopen

on o
oo

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: je vindt ze op 
facebook.com/gemeente.castricum. Like de pagina en je kunt erover meepraten.
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl
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Bibliotheek on Tour
Regio - Bibliotheek Kennemer-
waard is deze zomer ook te vin-
den bij De Showman’s Fair; het 
nieuwe theater variété festival 
van Alkmaar. Ter gelegenheid 
van de opening van het nieuwe 
culturele seizoen staat de bibli-
otheek op 17 en 18 augustus in 
Cultuurpark De Hout, met maar 
liefst twee tenten voor jong en 
oud. En in die tenten kun je mee-
doen aan leuke activiteiten als de 
VR bioscoop, de ontdekplek, een 
fotosafari en je voor laten lezen 
door een heuse prinses.

VR bioscoop
Op zaterdag en zondagmiddag 
tussen 14.00 en 18.00 uur kun-
nen bezoekers (vanaf 7 jaar) zich 
in een hele andere wereld wanen 
in de VR bioscoop. Met een VR 
bril op beleef je dingen alsof je 
ze echt meemaakt. Drie-dimensi-
onaal, interactief en 360 graden. 
Maak een ritje in een achtbaan, 
een boswandeling of race over 
het circuit als een echte Max Ver-
stappen. Durf jij het aan? Meld 
je dan bij de Bibliotheek on Tour 
tent. Deelname is gratis, op basis 
van beschikbaarheid.

De Ontdekplek
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
is er op zaterdag 17 augustus 
de Ontdekplek met verrassen-
de, stoere, spannende, leuke en 
vooral gezellige activiteiten voor 
de jeugd. Om zelf te ontdekken, 
te onderzoeken en spelend te le-
ren. Deelname is gratis, je kunt 
binnenlopen tussen 14.00 en 
17.00 uur. 

Fotosafari
Wil je beter leren fotograferen op 
je mobiel? Sluit je dan aan bij de 
fotosafari met Luuz van der Stou-
we op zaterdag 17 augustus om 
17.30 uur. In een korte workshop 
legt ze je uit hoe je de mooi-
ste foto’s kunt maken op je mo-
biel, waarna je met een leuke op-
dracht wordt meegenomen op 
het festivalterrein. Deelname is 
gratis, maximaal aantal deelne-
mers is 20. Je kunt je opgeven bij 
de Bibliotheek on Tour tent. 

De Voorleesprinses
Ben jij tussen de 0 en 4 jaar en 
hou je van mooie, spannende 
verhalen? Ga dan zondagmid-
dag 18 augustus naar de Biblio-
theek on Tour tent op de Show-
man’ s Fair. 
In de knusse voorleeshoek 
neemt Voorleesprinses Amber je 
mee in een magische wereld met 
ridders, prinsessen en elfen. Tus-
sen de optredens door kun je je 
verkleden en met Amber op de 
foto! Deelname is gratis. Prinses 
Amber is er tussen 14.00 en 17.00 
uur. 

De Boekenhoek
En waar zou de Bibliotheek zijn 
zonder een echte boekenhoek? 
Voor iedereen die zich even wil 
terugtrekken uit het feestge-
druis, staat er het gehele week-
end een boekenkast met boeken 
voor jong en oud. 
Dus ga lekker zitten/loungen 
met een drankje erbij en voel je 
vrij om het boek later mee naar 
huis te nemen.

Voorleesprinses Amber (foto: aangeleverd)

Open dag Fort aan den Ham
Regio - Zondag 25 augustus is 
Fort aan Den Ham, aan de Bus-
ch en Dam in Uitgeest, weer ge-
opend voor publiek van 11.00 tot 
16.00 uur. Ooit verboden gebied 
en geheim landschap. Bijna on-
zichtbaar in het Noord-Hollandse 
land. Het fort ligt bij spoor en pro-
vinciale weg N203 op de rand van 
Krommenie ter hoogte van weg-
restaurant “Krokodil”.
Er zijn exposities over de Bezet-
tingstijd 40-45, Scouting, Politio-
nele Acties in Nederlands-Indië, 
Linie van Beverwijk, Slag bij Cas-

tricum, Militaire communicatie, 
Koude Oorlog, etc.
Er zijn rondleidingen met gids 
maar u kunt ook vrij in en rond 
het forteiland dwalen.
Het fort is gebouwd in 1903, be-
hoort tot de Stelling van Amster-
dam en is UNESCO Werelderf-
goed. Historisch ingericht zoals 
rond het mobilisatiejaren 1914-
18 en nu een Militair Museum.
Ervaar hoe o�cieren en man-
schappen tussen 1914 en 1918 
de mobilisatietijd doorbrachten 
op het fort. (Foto: F. Braaksma)

Historische rondleiding
Beleef het soldatenleven 
in Fort K’ijk
Regio - Altijd al eens een echt 
fort van binnen willen bekijken? 
Ga dan op 22 augustus of 26 sep-
tember om 13.30 uur naar Fort 
K’ijk bij Uitgeest. Ontdek meer 
over het leven van de 263 solda-
ten in dit fort, hoe ze sliepen en 
hoe het ‘kiekeboe’ kanon werkte 
en later een prachtig uitkijkpunt 
werd. In de keuken staan nog drie 
kookpotten en originele pannen, 
je zou er zo aan de slag kunnen. 
De gidsen hebben een persoonlij-
ke binding met deze plek en kun-
nen je er smeuïge anekdotes en 
bijzondere weetjes over vertellen. 
Fort K’ijk is onderdeel van de be-

roemde Stelling van Amsterdam 
en ligt prachtig aan de rand van 
een uitgestrekt veenweideland-
schap. Het fort is onder beheer 
van Landschap Noord-Holland en 
nu opengesteld voor publiek. Je 
kan bij een bezoek ook genieten 
van een versnapering in de Thee-
schenkerij en een audiotour vol-
gen, over de Stelling en de omlig-
gende natuur. Kortom, Fort K’ijk is 
een bezoek meer dan waard!
Donderdag 22 augustus en 26 
september van 13.30 tot 14.30 
uur in Fort K’ijk, Lagendijk 22 in 
Uitgeest. Reserveren: www.gaatu-
mee.nl.

Een van de voormalige soldatenverblijven (foto: Mike Bink)

Marquette Klassiek
Regio - Chateau Marquette maakt 
het voor iedereen mogelijk om te 
luisteren naar het allerhoogste ni-
veau klassieke muziek. Iedere der-
de zondag van de maand treedt 
jong talent op in het kasteel.
Op zondag 18 augustus van 11.00 
tot 12.30 uur zal pianotalent 
Aarón Ormaza Vera het hoofd-
programma vullen. Aaron deed 
mee aan de belangrijkste con-
coursen van Ecuador en werd 
genomineerd voor verschillen-
de grote prijzen. Momenteel stu-
deert Aarón aan het Conservato-
rium van Amsterdam. De prelude, 
voorafgaand aan het hoofdpro-
gramma, wordt altijd verzorgd 
door extra jong talent uit de re-
gio.
Al bijna een jaar biedt Chateau 
Marquette iedere derde zondag 

van de maand plaats aan jong 
klassiek talent. Wat de optredens 
een extra dimensie geeft, is dat 
bezoekers aan het einde van een 
concert een stembiljet kunnen in-
vullen wie van de jonge talenten 
een plekje in de �nale van sep-
tember 2019 verdient. Voor de-
ze �nale zoekt Chateau Marquet-
te nog sponsoren die het prijzen-
pakket mogelijk willen maken. Bij 
interesse kunt u mailen naar clas-
sique@hotel-marquette.com.
Kosten en aanmelden
De kosten voor het concert zijn 
€12,50 per persoon, jongeren tot 
19 jaar betalen slechts €6,25. Dit 
is inclusief ko�e en thee. Aanmel-
den voor het concert kan door 
een e-mail te sturen naar clas-
sique@hotel-marquette.com met 
daarin het aantal personen. 

Handchirurgie 
informatieavond
Regio - De plastische chirurgie 
van Noordwest Ziekenhuisgroep, 
locatie Alkmaar organiseert op 
woensdag 4 september een in-
formatieavond over handchirur-
gie. Alle belangstellenden zijn 
welkom.
De informatieavond vindt plaats 
van 19.00 tot 20.30 uur in de Pie-
ter van Foreestzaal, ingang Meti-
usgracht. De toegang is gratis.
 
Programma
Tijdens het programma geeft dr. 
van Oosterom, handchirurg bin-
nen Noordwest, informatie over 

de behandeling van veelvoorko-
mende handaandoeningen. Hier-
bij kunt u denken aan dupuyt-
ren, trigger �nger en artrose. Er 
is daarnaast ruimschoots de gele-
genheid om vragen te stellen.
 
Aanmelden
Om deze informatieavond bij te 
wonen is aanmelden noodzake-
lijk. Dit kunt u doen door een e-
mail te sturen naar hand-polsbij-
eenkomst@nwz.nl. Vermeld in de 
mail uw naam, telefoonnummer 
en aantal personen waarmee u 
komt.

VV Alkmaar Soccer Camp 
voor meiden

Regio - Medio juli vond bij VV Alk-
maar, dat uitkomt in de Eredivisie 
voor Vrouwen, het eerste VV Alk-
maar Soccer Camp van de zomer-
vakantie plaats. Tientallen meiden 
van 6 tot en met 16 jaar genoten 
onder leiding van deskundige trai-
ners van drie dagen voetbalplezier. 
Het volgende VV Alkmaar Soccer 
Camp is van 19 tot en met 21 au-
gustus op het sportcomplex van 
VV Alkmaar aan de Robonsbos-
weg. Alle trainingen van het drie-
daagse Soccer Camp vinden dage-
lijks plaats van 9.00 tot 15.00 uur.
Voetbalplezier vormt het belang-

rijkste uitgangspunt van het Soc-
cer Camp. Naast de VV Alkmaar 
Skill Games staan er diverse partij-
vormen op het programma en be-
staat de kans om gescout te wor-
den voor de voetbalacademie van 
VV Alkmaar. 
Na a�oop mogen alle deelnemen-
de meiden hun eigen VV Alkmaar 
Soccer Camps-tenue houden en 
ontvangen ze als blijvende her-
innering een certi�caat en een 
goodiebag. Inschrijven voor het 
VV Alkmaar Soccer Camp kan via 
www.vvalkmaar.nl/soccercamps. 
(Foto: aangeleverd)

Zangers en zangeressen 
gezocht voor benefietconcert 
Regio - Zaterdag 12 oktober 
brengt het Arnhems Symfonie Or-
kest NOVA samen met het pro-
jectkoor Peace Opus de drietali-
ge compositie “A million steps... to-
wards peace” ten gehore in de Ter 
Coulsterkerk in Heiloo. Met dit be-
ne�etconcert wil Stichting Your 
Song Projects haar 10-jarig bestaan 
vieren. De volledige opbrengst van 
de kaartverkoop is bestemd voor 
kleinschalige goede doelen. 
Peace Opus is gecomponeerd 
door Teresa Takken in samenwer-

king met co-componist Tom Schip-
per. Het nieuwe romantisch klas-
sieke werk wordt uitgevoerd door 
het Arnhems Symfonie Orkest NO-
VA onder leiding van Ghislain Bel-
lefroid en het projectkoor Peace 
Opus onder leiding van Yvette Wer-
ner. Zangers en zangeressen die 
zich in drie repetities de muziek ei-
gen willen maken, nodigen de or-
ganisatoren graag uit om mee te 
doen aan dit unieke project! Infor-
matie en aanmelden:  www.your-
songprojects.nl.
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon
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Bibliotheek on Tour Regio - Bibliotheek Kennemer-
waard is deze zomer ook te vin-
den bij De Showman’s Fair; het 
nieuwe theater variété festival 
van Alkmaar. Ter gelegenheid 
van de opening van het nieuwe 
culturele seizoen staat de bibli-
otheek op 17 en 18 augustus in 
Cultuurpark De Hout, met maar 
liefst twee tenten voor jong en 
oud. En in die tenten kun je mee-
doen aan leuke activiteiten als de 
VR bioscoop, de ontdekplek, een 
fotosafari en je voor laten lezen 
door een heuse prinses.

VR bioscoop
Op zaterdag en zondagmiddag 
tussen 14.00 en 18.00 uur kun-
nen bezoekers (vanaf 7 jaar) zich 
in een hele andere wereld wanen 
in de VR bioscoop. Met een VR 
bril op beleef je dingen alsof je 
ze echt meemaakt. Drie-dimensi-
onaal, interactief en 360 graden. 
Maak een ritje in een achtbaan, 
een boswandeling of race over 
het circuit als een echte Max Ver-
stappen. Durf jij het aan? Meld 
je dan bij de Bibliotheek on Tour 
tent. Deelname is gratis, op basis 
van beschikbaarheid.

De Ontdekplek
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
is er op zaterdag 17 augustus 
de Ontdekplek met verrassen-
de, stoere, spannende, leuke en 
vooral gezellige activiteiten voor 
de jeugd. Om zelf te ontdekken, 
te onderzoeken en spelend te le-
ren. Deelname is gratis, je kunt 
binnenlopen tussen 14.00 en 
17.00 uur. 

Fotosafari
Wil je beter leren fotograferen op 
je mobiel? Sluit je dan aan bij de 
fotosafari met Luuz van der Stou-
we op zaterdag 17 augustus om 
17.30 uur. In een korte workshop 
legt ze je uit hoe je de mooi-
ste foto’s kunt maken op je mo-
biel, waarna je met een leuke op-
dracht wordt meegenomen op 
het festivalterrein. Deelname is 
gratis, maximaal aantal deelne-
mers is 20. Je kunt je opgeven bij 
de Bibliotheek on Tour tent. 

De Voorleesprinses
Ben jij tussen de 0 en 4 jaar en 
hou je van mooie, spannende 
verhalen? Ga dan zondagmid-
dag 18 augustus naar de Biblio-
theek on Tour tent op de Show-
man’ s Fair. 
In de knusse voorleeshoek 
neemt Voorleesprinses Amber je 
mee in een magische wereld met 
ridders, prinsessen en elfen. Tus-
sen de optredens door kun je je 
verkleden en met Amber op de 
foto! Deelname is gratis. Prinses 
Amber is er tussen 14.00 en 17.00 
uur. 

De Boekenhoek
En waar zou de Bibliotheek zijn 
zonder een echte boekenhoek? 
Voor iedereen die zich even wil 
terugtrekken uit het feestge-
druis, staat er het gehele week-
end een boekenkast met boeken 
voor jong en oud. 
Dus ga lekker zitten/loungen 
met een drankje erbij en voel je 
vrij om het boek later mee naar 
huis te nemen.

Voorleesprinses Amber (foto: aangeleverd)

Open dag Fort aan den Ham
Regio - Zondag 25 augustus is 
Fort aan Den Ham, aan de Bus-
ch en Dam in Uitgeest, weer ge-
opend voor publiek van 11.00 tot 
16.00 uur. Ooit verboden gebied 
en geheim landschap. Bijna on-
zichtbaar in het Noord-Hollandse 
land. Het fort ligt bij spoor en pro-
vinciale weg N203 op de rand van 
Krommenie ter hoogte van weg-
restaurant “Krokodil”.
Er zijn exposities over de Bezet-
tingstijd 40-45, Scouting, Politio-
nele Acties in Nederlands-Indië, 
Linie van Beverwijk, Slag bij Cas-

tricum, Militaire communicatie, 
Koude Oorlog, etc.
Er zijn rondleidingen met gids 
maar u kunt ook vrij in en rond 
het forteiland dwalen.
Het fort is gebouwd in 1903, be-
hoort tot de Stelling van Amster-
dam en is UNESCO Werelderf-
goed. Historisch ingericht zoals 
rond het mobilisatiejaren 1914-
18 en nu een Militair Museum.
Ervaar hoe o�cieren en man-
schappen tussen 1914 en 1918 
de mobilisatietijd doorbrachten 
op het fort. (Foto: F. Braaksma)

Historische rondleiding
Beleef het soldatenleven 
in Fort K’ijk
Regio - Altijd al eens een echt 
fort van binnen willen bekijken? 
Ga dan op 22 augustus of 26 sep-
tember om 13.30 uur naar Fort 
K’ijk bij Uitgeest. Ontdek meer 
over het leven van de 263 solda-
ten in dit fort, hoe ze sliepen en 
hoe het ‘kiekeboe’ kanon werkte 
en later een prachtig uitkijkpunt 
werd. In de keuken staan nog drie 
kookpotten en originele pannen, 
je zou er zo aan de slag kunnen. 
De gidsen hebben een persoonlij-
ke binding met deze plek en kun-
nen je er smeuïge anekdotes en 
bijzondere weetjes over vertellen. 
Fort K’ijk is onderdeel van de be-

roemde Stelling van Amsterdam 
en ligt prachtig aan de rand van 
een uitgestrekt veenweideland-
schap. Het fort is onder beheer 
van Landschap Noord-Holland en 
nu opengesteld voor publiek. Je 
kan bij een bezoek ook genieten 
van een versnapering in de Thee-
schenkerij en een audiotour vol-
gen, over de Stelling en de omlig-
gende natuur. Kortom, Fort K’ijk is 
een bezoek meer dan waard!
Donderdag 22 augustus en 26 
september van 13.30 tot 14.30 
uur in Fort K’ijk, Lagendijk 22 in 
Uitgeest. Reserveren: www.gaatu-
mee.nl.

Een van de voormalige soldatenverblijven (foto: Mike Bink)

Marquette Klassiek Regio - Chateau Marquette maakt 
het voor iedereen mogelijk om te 
luisteren naar het allerhoogste ni-
veau klassieke muziek. Iedere der-
de zondag van de maand treedt 
jong talent op in het kasteel.
Op zondag 18 augustus van 11.00 
tot 12.30 uur zal pianotalent 
Aarón Ormaza Vera het hoofd-
programma vullen. Aaron deed 
mee aan de belangrijkste con-
coursen van Ecuador en werd 
genomineerd voor verschillen-
de grote prijzen. Momenteel stu-
deert Aarón aan het Conservato-
rium van Amsterdam. De prelude, 
voorafgaand aan het hoofdpro-
gramma, wordt altijd verzorgd 
door extra jong talent uit de re-
gio.
Al bijna een jaar biedt Chateau 
Marquette iedere derde zondag 

van de maand plaats aan jong 
klassiek talent. Wat de optredens 
een extra dimensie geeft, is dat 
bezoekers aan het einde van een 
concert een stembiljet kunnen in-
vullen wie van de jonge talenten 
een plekje in de �nale van sep-
tember 2019 verdient. Voor de-
ze �nale zoekt Chateau Marquet-
te nog sponsoren die het prijzen-
pakket mogelijk willen maken. Bij 
interesse kunt u mailen naar clas-
sique@hotel-marquette.com.
Kosten en aanmelden
De kosten voor het concert zijn 
€12,50 per persoon, jongeren tot 
19 jaar betalen slechts €6,25. Dit 
is inclusief ko�e en thee. Aanmel-
den voor het concert kan door 
een e-mail te sturen naar clas-
sique@hotel-marquette.com met 
daarin het aantal personen. 

Handchirurgie 
informatieavond
Regio - De plastische chirurgie 
van Noordwest Ziekenhuisgroep, 
locatie Alkmaar organiseert op 
woensdag 4 september een in-
formatieavond over handchirur-
gie. Alle belangstellenden zijn 
welkom.
De informatieavond vindt plaats 
van 19.00 tot 20.30 uur in de Pie-
ter van Foreestzaal, ingang Meti-
usgracht. De toegang is gratis.
 
Programma
Tijdens het programma geeft dr. 
van Oosterom, handchirurg bin-
nen Noordwest, informatie over 

de behandeling van veelvoorko-
mende handaandoeningen. Hier-
bij kunt u denken aan dupuyt-
ren, trigger �nger en artrose. Er 
is daarnaast ruimschoots de gele-
genheid om vragen te stellen.
 
Aanmelden
Om deze informatieavond bij te 
wonen is aanmelden noodzake-
lijk. Dit kunt u doen door een e-
mail te sturen naar hand-polsbij-
eenkomst@nwz.nl. Vermeld in de 
mail uw naam, telefoonnummer 
en aantal personen waarmee u 
komt.

VV Alkmaar Soccer Camp 
voor meiden

Regio - Medio juli vond bij VV Alk-
maar, dat uitkomt in de Eredivisie 
voor Vrouwen, het eerste VV Alk-
maar Soccer Camp van de zomer-
vakantie plaats. Tientallen meiden 
van 6 tot en met 16 jaar genoten 
onder leiding van deskundige trai-
ners van drie dagen voetbalplezier. 
Het volgende VV Alkmaar Soccer 
Camp is van 19 tot en met 21 au-
gustus op het sportcomplex van 
VV Alkmaar aan de Robonsbos-
weg. Alle trainingen van het drie-
daagse Soccer Camp vinden dage-
lijks plaats van 9.00 tot 15.00 uur.
Voetbalplezier vormt het belang-

rijkste uitgangspunt van het Soc-
cer Camp. Naast de VV Alkmaar 
Skill Games staan er diverse partij-
vormen op het programma en be-
staat de kans om gescout te wor-
den voor de voetbalacademie van 
VV Alkmaar. 
Na a�oop mogen alle deelnemen-
de meiden hun eigen VV Alkmaar 
Soccer Camps-tenue houden en 
ontvangen ze als blijvende her-
innering een certi�caat en een 
goodiebag. Inschrijven voor het 
VV Alkmaar Soccer Camp kan via 
www.vvalkmaar.nl/soccercamps. 
(Foto: aangeleverd)

Zangers en zangeressen 
gezocht voor benefietconcert 
Regio - Zaterdag 12 oktober 
brengt het Arnhems Symfonie Or-
kest NOVA samen met het pro-
jectkoor Peace Opus de drietali-
ge compositie “A million steps... to-
wards peace” ten gehore in de Ter 
Coulsterkerk in Heiloo. Met dit be-
ne�etconcert wil Stichting Your 
Song Projects haar 10-jarig bestaan 
vieren. De volledige opbrengst van 
de kaartverkoop is bestemd voor 
kleinschalige goede doelen. 
Peace Opus is gecomponeerd 
door Teresa Takken in samenwer-

king met co-componist Tom Schip-
per. Het nieuwe romantisch klas-
sieke werk wordt uitgevoerd door 
het Arnhems Symfonie Orkest NO-
VA onder leiding van Ghislain Bel-
lefroid en het projectkoor Peace 
Opus onder leiding van Yvette Wer-
ner. Zangers en zangeressen die 
zich in drie repetities de muziek ei-
gen willen maken, nodigen de or-
ganisatoren graag uit om mee te 
doen aan dit unieke project! Infor-
matie en aanmelden:  www.your-
songprojects.nl.




